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Beplantningen, vandet og naturoplevelserne 
Beplantningen: 
• Kan man genanvende den eksisterende beplantning – plante den igen eller give den nye formål som fx insekthoteller? 
• Husk bær og planter, der tiltrækker forskellige slags dyr
• Kalkholdigt jord og næringsfattig jord på sydvendte bakker – skaber god base for diversitet da  forskellige typer jord skaber forskellige typer planteliv. 
• Husk gerne flere orkideer og plads til blomster
• Træerne skal være hjemmehørende sorter
• Plads til selvsåede træer mm. 
• Plads til planter hvor man kan samle som en del af sin naturoplevelse – kastanjer, æbler, bær mm. 
• Græsset behøver ikke blive slået overalt – efterlad gerne store arealer til græsenge  

St. Vejle Å:  
• St. Vejle Å og regnvandsbassin (bassin P) skilles ad, hvilket er godt. I den forbindelse kunne man etablere et større fald på dette stræk for åløbet – godt for vandkvalitet og 

gydebanker, hvilket skaber liv og styrker det som en oplevelse for alle.
• Husk steder hvor man kan komme tæt på åløbet.
• Vandet er en spredningskorridor og man skal huske at å-dalen er en stor spredningskorridor. 

Naturoplevelser: 
• Heste – stisystemer fra Vestskoven til stranden og med bomme til ophold
• Steder man kan gemme sig og steder med stilhed i naturen. 
• Husk vand skaber liv – paddehuller, en levende å og vådområder er godt. 
• Dyrefoldene skal fortsat være en del af oplevelsen ved at færdes i området. Man skal kunne komme tæt på og måske igennem dem. 
• Husk at værne om det eksisterende plante- og dyreliv når der udvikles og tænkes i nye stiforløb og aktivitetssteder. Beskyttelse kontra benyttelse af naturen er en balance-

gang, der skal være i fokus i hele forløbet. 
• Stisystemer kan lede og dirigere folk i området på en god måde så der skabes rum til den frit voksende natur og skelnes mellem hvor befærdet der er i området. Trampestier 

og små smalle grusstier sammen med de asfalterede større hovedstier kan skabe en god og varieret tilgængelighed i området.  
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Idéer og forslag: 
• Kan man udvikle Kongsholmparken og Hyldagerparken med 2 forskellige identiteter – fx bypark i Kongsholmsparken og mere ’vild’ natur i Hyldager? 
• Høje-Tåstrups regnvandsbassin / Biofos overløbsbassin er urørt i udviklingsplanen, da det ejers af Høje-Tåstrup, men på sigt kan dette måske ændre sig og området kan 

komme i spil som et aktivt sted til koncert, skate eller noget helt tredje??  
• Trædækket ved underføringen ved banen bliver meget glat. Kan man afhjælpe det – det er svært for heste, cykler og gående at holde balancen når det har regnet eller der 

ligger våde blade mm.
• Montainbike-trail. Spørg foreningen? 
• Slyngning af hovedstien (asfaltcykelsti) vil dæmpe farten for cyklister og skabe et mere interessant forløb. Især i Hyldagerparken hvor den er meget lige. 
• Belysningen i området på hovedstier kan være smart lys, der aktiveres når der er bevægelse eller lys der er lagt ned i stien og dermed gør, at himlen kan opleves samtidigt 

med at mørke rum er oplyst. 
• Lav et udsigtspunkt under anlægsfasen – et sted hvor man løbende kan komme og tage sin selfie og følge med i anlægsarbejderne og se hvordan området vokser til. 

Kobles til instagram og Facebook. 
• En bålplads eller bålhytte er rigtig populært og en nem måde at komme ud og lave noget i naturen i vinterhalvåret. 
• En naturlegeplads vil være noget at komme efter - men også plads til naturyoga, løberuter, bigård, fiskesø for børn er forslag til oplevelser året rundt.  
• Dett er vigtigt med god og alsidig naturformidling. Flere skilte – gerne små – på træer mm. kan skabe viden om naturen.  Dyrgården bør også være et center for formidling 

af naturoplevelser.  

Bekymringer og påmindelser
• Engene opleves i dag som våde. Vil der man med et nyt bakkelandskab kan man så risikere at der bliver endnu mere vådt fordi landskabet og dermed vandet falder mere 

mod engene? 
• Hvorfor skal togbanen ikke skærmes mod syd, sådan at den ikke generer i Kongsholmparken? 
• Vil det være muligt for kørestolsbrugere og andre bevægelseshæmmede at komme ud i det nye bakkelandskab?
• Kan man flytte St. Vejle Å til vestsiden af hovedstien i Hyldagerparken sådan, at stien ikke er på Hyldagergrunden og dermed måske risikerer at blive ’privatiseret’ af områ-

dets kommende beboere? 
• Er der afsat de nødvendige ressourcer til naturpleje efterfølgende? 
• Husk, at udvikle med materialer der er robuste overfor hærværk og ikke kræver store ressourcer i drift. 
• Husk, at lave en fast belægning under bænke og borde – ellers kommer der græs og brændenælder. 


